จรรยาบรรณพนักงาน

บริษัท ศิครินทร จำกัด (มหาชน)

จรรยาบรรณพนักงาน
พนักงานถือเปนสวนหนึ่งที่มีความสำคัญตอบริษัท มีหนาที่ขับเคลื่อนบริษัทใหบรรลุผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
ดังนั้นบริษัทจึงจัดทำจรรยาบรรณพนักงานขึ้นมาเพื่อเปนแนวทางใหพนักงานภายในองคกรประพฤติตนบนหลักจริยธรรม
การปฏิบัติตน
1.
ยึดมั่นในคุณธรรม และตองไมแสวงหาตำแหนง ความดีความชอบ หรือประโยชนอื่นใดโดยมิชอบจากผูบงั คับบัญชา
หรือจากบุคคลอื่นใด
2.
ศึกษาหาความรูและประสบการณเพื่อเสริมสรางตนเองใหเปนผูมีความรูความสามารถเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
3.
ไมประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือกระทำการใดอันจะกระทบตอการปฏิบัติหนาที่หรือชื่อเสียงของตนเองและ
บริษัท
4.
ละเวนจากอบายมุขและสิ่งเสพติดทั้งปวง ไมประพฤติตนในทางที่อาจทำใหเสื่อมเสียเกียรติและชื่อเสียงของตนเอง
และบริษัท เชน ไมกระทำตนเปนคนมีหนี้สินรุงรัง ไมหมกมุนในการพนันทุกประเภท และไมยุงเกี่ยวกับสิ่งเสพติด
ทุกประเภท เปนตน
5.
เคารพในสิทธิมนุษยชน โดยไมเลือกปฏิบัติดวยสาเหตุอันเนื่องมาจากความเหมือน หรือความแตกตาง ทั้งทางดาน
เชื้อชาติศาสนา เพศ อายุการศึกษา สถานภาพ รวมถึงเคารพสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล และคุมครองขอมูลสวน
บุคคล
6.
หลีกเลี่ยงการมีภาระผูก พั นทางการเงิน กั บบุ คคลที่ท ำธุรกิจ กับ บริ ษั ท หรือระหวางพนั ก งานดว ยกันเองซึ่ ง
หมายความรวมถึงการใหกูยืมเงินหรือกูยืมเงิน การเรียกรองเรี่ยไรตางๆการใชเช็คแลกเงินสดการเลนแชรเปนตน
ยกเวนกิจกรรมเพื่อการกุศลและสาธารณะ
การปฏิบัติตอบริษัท
1.
ปฏิบัติหนาที่ดวยความขยันหมั่นเพียร รวมทั้งแสวงหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพอยู
เสมอ
2.
ปฏิบัติหนาทีด่ วยความซื่อสัตยสุจริต เที่ยงธรรม ดวยความรับผิดชอบรอบคอบ ทุมเทกำลังกายและกำลังความคิด
ในการทำงาน โดยถือประโยชนของบริษัทเปนสำคัญ
3.
พึงรักษาเกียรติของตนใหเปนที่ยอมรับในสังคม รวมทั้งไมกระทำการใดที่กอใหเกิดความเสียหายตอภาพลักษณ
และชื่อเสียงของบริษัท
4.
เปนผูมีวินัยและประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทคานิยมองคการ และประเพณีอันดีงาม ไมวาจะระบุเปน
ลายลักษณอักษรหรือไมก็ตาม
5.
ใชและรักษาทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชนสูงสุด ประหยัด และดูแลมิใหสูญหาย อีกทั้งไมนำไปใชเพื่อ
ประโยชนสวนตน
6.
ไมเขาไปเกี่ยวของทางการเงินหรือกอภาระผูกพันทางการเงินใดๆกับบุคคลอื่นที่มีหนาที่หรือธุรกิจที่เกี่ยวของกับ
งานของบริษัท
7.
ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน

8.
9.
10.

ไมใชอำนาจหนาที่ของตน หรือยอมใหผูอื่นใชอำนาจหนาที่ของตน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในการแสวงหา
ผลประโยชนแกตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ
หามเขาไปมีสวนรวมในการกระทำหรือปกปดการกระทำใดๆ ที่อาจขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทหรืออาจทำ
ใหไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดดวยความยุติธรรม หรือเขาไปมีสวนรวมในการปกปดการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย
มีความมุงมั่น มีจิตสำนึกที่ดีและมีความรับผิดชอบรวมกันตอบริษัทที่จะดำเนินการใหบรรลุตามวัตถุประสงคภายใต
นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทำงานของบริษัทโดยตองยึดถือและปฏิบัติอยาง
เครงครัดตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่ไดกำหนดไวในเรื่องดังกลาว

การปฏิบัติตอพนักงานอื่น
1.
ไมกระทำการใดๆ ที่ผิดศีลธรรมตอพนักงานอื่น
2.
ใหเกียรติผูอื่น โดยไมนำผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน
3.
ผูบังคับบัญชาปฏิบัติตนใหเปนที่เคารพนับถือ และเปนแบบอยางที่ดีของผูใตบังคับบัญชา
4.
ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตอผูบังคับบัญชาดวยความเคารพนับถือ
5.
เสริมสรางการทำงานเปนทีมโดยใหความรวมมือ ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชนตองานของบริษัท
โดยสวนรวม
6.
ผู  ใ ตบ ัง คับ บั ญชารั บฟง คำาแนะนำของผู บ ัง คับ บั ญชาและไมป ฏิบ ัติ ง านข ามผู บ ัง คับ บั ญชาเหนือ ตนเวนแต
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเปนผูสั่ง รวมทั้งมีความสุภาพตอพนักงานที่มีตำาแหนงเหนือตน
7.
หลีกเลี่ยงการนำเอาขอมูลหรือเรื่องราวของพนักงานอื่น ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่องสวนตัวไป
เปดเผย หรือวิพากษวิจารณในลักษณะที่จะกอใหเกิดความเสียหายแกพนักงาน หรือภาพพจนโดยสวนรวมของ
บริษัท
8.
ไมกระทำการใดๆ ที่เปนการคุกคามทางเพศตอพนักงานอื่น โดยการกระทำดังกลาวกอใหเกิดความเดือดรอน
รำคาญหรือกอใหเกิดสภาพแวดลอมในการทำงานที่บั่นทอนกำลังใจ เปนปฏิปกษ หรือกาวราว รวมถึงการรบกวน
การปฏิบัติงานของพนักงานอื่นโดยไมมีเหตุผล พฤติกรรมดังกลาวครอบคลุมถึง การลวนลาม อนาจาร การเกี้ยวพา
ราสีหรือการลวงเกินทางเพศ ไมวาจะดวยวาจาหรือรางกายก็ตาม
9.
ปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานดวยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธอันดีปรับตนใหสามารถทำงานรวมกับบุคคลอื่นได
และไมปดบังขอมูลที่จำเปนในการปฏิบัติงานของเพื่อนรวมงาน
ความขัดแยงทางผลประโยชน
1.
พนักงาน และครอบครัวตองไมกระทำการใดๆอันเปนการขัดตอผลประโยชนของบริษัทฯไมวาจะเกิดจากการ
ติดตอกับผูที่เกี่ยวของทางการคาของบริษัทเชน คูคา ลูกคา คูแขงขัน หรือจากการใชโอกาส หรือขอมูลที่ไดจาก
การเปนพนักงานในการหาประโยชนสวนตน และในเรื่องการทำธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทหรือการทำงานอื่น
นอกเหนือจากงานของบริษัทซึ่งสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานของพนักงาน
2.
พนักงาน และครอบครัว ตองไมไดรับผลประโยชนหรือเปนผูถือหุนของบริษัทคูแขง หรือกิจการใดๆ รวมถึง ผูคา/
ผูขาย ที่บริษัทติดตอธุรกิจดวย อยางไรก็ตาม กรณีที่หุนของบริษัทคูแขง กิจการ หรือบุคคลดังกลาวจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ ถือวาการซื้อหุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ หรือการลงทุนผานกองทุนรวม
หรือหนวยลงทุนไมเปนผลประโยชนที่ขัดกันตราบใดที่ไมสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานของพนักงาน

การรักษาความลับ
1.
ไมใชขอมูลของบริษัทที่ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ เพื่อแสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่นโดย มิชอบ
2.
ไมเปดเผย หรือใชประโยชนจากขอมูลที่เปนความลับ รวมทั้งรักษาความลับของบริษัทโดยดูแลระมัดระวังมิให
เอกสารหรือขาวสารอันเปนความลับของบริษัทรั่วไหลหรือตกไปถึงผูที่ไมเกี่ยวของ อันอาจเปนเหตุใหเกิดความ
เสียหายแกบริษัท
3.
ละเวนหรือหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นตอบุคคลภายนอก หรือสื่อมวลชนในเรื่องที่เกี่ยวของกับบริษัทโดย
ตนเองไมมีอำนาจหนาที่ หรือเรื่องอันใดทีอ่ าจกระทบกระเทือนตอชื่อเสียง และการดำเนินงานของบริษัท
รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายใน
1.
จัดทำรายงานทางการเงินที่มีความถูกตองครบถวน ทันตอเวลาและเชื่อถือไดโดยจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
ซึ่งเปนที่รับรองโดยทั่วไป
2.
จัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจวาบริษัท ไดปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎระเบียบของ
บริษัท และกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ
การจัดหา
1.
ดำเนินการจัดหาอยางโปรงใส ยุติธรรม และซื่อสัตยและไมใหมีอิทธิพลใดๆ ที่ไมชอบธรรมแทรกแซงได
2.
ไมหวังหรือเรียกรองผลประโยชนตอบแทนเปนการสวนตัว หรือหมูคณะจาก ผูคา/ผูขาย ไมวาในโอกาส หรือ
สถานการณใดๆ และไมรับเงินหรือสินบนไมวาในรูปแบบใดทั้งสิ้น
3.
วางตัวกับ ผูคา/ผูขาย ใหอยูในระดับที่เหมาะสมเชิงธุรกิจเทานั้น ควรระมัดระวังอยาใหเกิดขอครหาไดว ามี
ความสัมพันธใกลชิดเปนพิเศษกับ ผูคา/ผูขายรายใดรายหนึ่งมากกวารายอื่นๆจนอาจทำใหเกิดการตัดสินใจเลือก
จัดหาการจัดประมูล การเจรจาตอรองฯ ไมเปนไปโดยยุติธรรมและเสมอภาคเทาเทียมกันตอทุกราย
4.
ใหขอมูลที่เที่ยงตรง ถูกตอง อยางตรงไปตรงมาแกผูคา/ผูขาย โดยไมทำใหผูคา/ผูขาย รีบตัดสินใจดวยความเขาใจ
ที่ผิดพลาด หรือไดรับขอมูลที่ถูกตองแตไมครบถวนเทาที่ควรจะได
5.
ไมรับของกำนัล สินน้ำใจ การรับเชิญไปงานเลี้ยงประเภทสังสรรคหรืองานเลี้ยงรับรองจาก ผูคา/ผูขาย ที่จัดขึ้นให
เปนการสวนตัว หรือหมูคณะใดคณะหนึ่งอยางเฉพาะเจาะจง รวมถึงการรับเชิญไปดูงานที่ ผูคา/ผูขาย เสนอตัวเปน
ผูออกคาใชจายที่เกี่ยวของใหหรือการรับการสนับสนุนคาใชจายจากผูคา/ผูขายสำหรับกิจกรรมภายในตางๆ ทั้งนี้
เพื่อหลีกเลี่ยงขอครหาตางๆ ที่อาจจะมีขึ้น และปองกันไมใหเกิดความโนมเอียงที่จะชวยเหลือตอบแทนฝายใดฝาย
หนึ่งเปนพิเศษ
6.
ไมเชิญ ผูคา/ผูขาย เขารวมยื่นขอเสนอ หรือประกวดราคาโดยไมไดมีความตองการจัดหาอยางแทจริง หรือตั้งใจไว
แลววาจะไมจัดหาจากผูคา/ผูขายรายนั้น ควรเลือกเชิญเฉพาะผูคา/ผูขาย ที่เมื่อพิจารณาแลวเห็นวามีคุณสมบัติ
ความตั้งใจและความสามารถที่จะเขารวมแขงขันโดยหวังจะไดรับการจัดหาในที่สุดเทานั้น ไมควรเชิญ ผูคา/ผูขาย
มาประกวดราคาเพียงเพื่อที่จะใชเปนเครื่องมือสำหรับตั้งเงื่อนไขตอรองกับ ผูคา/ผูขาย รายอื่น หากตองการเพียง
ตัวเลขในการประมาณการคาใชจาย หรือจัดทำงบประมาณ จะตองแจงใหผูคา/ผูขาย ทราบอยางแจงชัดลวงหนา
7.
ใหหลักเกณฑขอมูลที่ชัดเจนถูกตอง และปฏิบัติตอผูคา/ผูขาย ที่เขารวมประกวดราคาโดยทัดเทียมกัน หากราย
หนึ่งรายใดรองขอและไดรับขอมูลเพิ่มเติม ขอมูลเพิ่มเติมนั้นควรถูกสงไปยังรายอื่นๆ ที่ไมไดรองขอดวย หรือหาก
รายหนึ่งรายใดรองขอและไดรับอนุญาตใหเลื่อนกำหนดวันสงเอกสารการประมูลก็จะตองแจงวันครบกำหนดใหม
นั้นใหรายอื่นๆ ทราบโดยทันทีเชนกัน

8.

รักษาขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากผูเสนอราคา หรือผูเขารวมประกวดราคาแตละรายไวเปนความลับ ไมควรเปดเผย
ตัวเลข ราคา หรือขอมูลทางเทคนิคที่ไดรับจากรายหนึ่งใหกับรายอื่นทราบ

การใหหรือรับของขวัญ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด หรือการบันเทิง
1.
พนักงานและครอบครัวอาจรับหรือใหของขวัญไดตามประเพณีนิยม โดยของขวัญที่ไดรับหรือใหตองไมสงผลตอ
การตัดสินใจเชิงธุรกิจใดๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัท
2.
พนักงานและครอบครัวตองไมเรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชนอื่นใดจากผูที่เกี่ยวของทาง
ธุรกิจกับบริษัท
3.
ไมรับเลี้ยงในลักษณะที่เกินกวาเหตุความสัมพันธปกติจากบุคคลอื่นที่มีหนาที่หรือธุรกิจที่เกี่ยวของกับงานของ
บริษัท
การซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท และการใชขอมูลภายใน
1.
ไมซื้อหรือขายหุนของบริษัทในชวง 1 เดือน กอนที่งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปของบริษัทจะ
เผยแพรตอสาธารณชน และเปนเวลา 48 ชั่วโมงภายหลังขอมูลสารสนเทศสำคัญถูกเปดเผย
2.
พนักงานที่ใกลชิดกับขอมูลสำคัญของบริษัทตองรายงานการถือหลักทรัพยและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย
ของบริษัทตามหลักเกณฑที่บริษัทกำหนด เพื่อปองกันการซื้อหรือขายหุนโดยใชขอมูลภายใน
3.
ไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนในการซื้อหรือขายหุนของบริษัท หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอื่น เพื่อ
ประโยชนในการซื้อหรือขายหุนของบริษัท
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.
พนักงานที่เขาถึงเนื้อหาของ E-mail ของผูอื่นโดยมิไดรับอนุญาตจะถือวามีความผิด
2.
พนักงานที่มีสิทธิพิเศษในการเขาถึงเนื้อหา E-mail ของผูอื่น จะกระทำการดังกลาวก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากผูมอี ำนาจเทานั้น
3.
หลีกเลี่ยงการใช Internet Site ที่ผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม รวมทั้งไมเผยแพรขอมูลหรือขาวสาร
ของ Internet Site ดังกลาวตอผูอื่น
4.
หลีกเลี่ยงที่จะสง Electronic Mail (E-mail) ที่จะเปนอุปสรรคตอการปฏิบัตงิ านของบริษัท หรือสรางความรำคาญ
ตอผูอื่น หรือฝาฝนนโยบายบริษัท หรือผิดกฎหมาย หรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม
การรักษาความปลอดภัยของขอมูล และระบบสารสนเทศ (IT Security)
1.
ติดตั้งระบบ และ อุปกรณในการปองกันการคุกคาม (Firewall) และการเฝาระวัง
2.
จัดใหมีการคัดกรอง และกำหนดสิทธิเฉพาะผูมีหนาที่ที่เกี่ยวของในการดำเนินการ และแจกจายขอมูลตาง ๆ
3.
กำหนดรอบการตรวจสอบการทำงานของระบบ พรอมกับมีเจาหนาที่ดานระบบคอยควบคุมการทำงาน และ
แกปญหา ที่อาจเกิดขึ้นตลอดเวลา รวมทั้ง พัฒนาระบบ Hardware และ Software อยางตอเนื่อง

